
PLAKÁTKERET



Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42.    Telefon: +36 (1) 783 53 55    info@reklameszkoz.hu    www.reklameszkoz.hu

Felejtse el a celluxot!

A plakátok kihelyezése és lecserélése nem kell, hogy nyűg legyen!

A népszerű alumínium plakátkeretekben egyetlen mozdulattal 
cserélhető a plakát. A széles körű felhasználást a mérnöki pontossággal 
tervezett speciális és esztétikus szálcsiszolt alumníium profilok teszik 
lehetővé.

Bármilyen helyszínre is szánja, a rögzítéssel sem lesz gondja: 
előfúrt hátlemezek, műanyag akasztók, visszaszedhető ragasztó: a 
kínálatunkban lévő plakátkereteinkre minden helyzetben számíthat!

több, mint

15 
féle keret



Standard 20 mm Standard 32 mm Biztonsági 32 mm Tűzálló 25 mm Tűzálló 32 mm

Compasso 37 mm Kétoldalas becsúsztatós 
25 mm

Standard 25 mm 
Classic 25 mm

Kétoldalas standard 
25 mm

Plakátsín 25 mm Bannersín 25 mmKirakati 26 mm

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET PROFILOK



1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

arany színre festett 
keret

félfényes és feltűnő 
piros színben

népszerű 
alapszínekben gyors 

átfutással

krómozott, 
lekerekített sarokkal

gérbevágott 
(szögletes)  sarokkal 

szálcsiszolt alumínium 
(ezüst színű)

félfényes fekete színű
kerettel is

Profil
25 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Előlap
plexi előlap

Profil
20 mm
25 mm
32 mm

Sarok
kerek
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, A5,
B0, B1, B2

Előlap
plexi előlap

Profil
25 mm
32 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A1, A2, A3, 
A4, A5, B1, 
B2, B3

Előlap
plexi előlap

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / hagyományos

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

A Standard plakátkeret színezett típusa. Az általában készle-
ten lévő alap színek (piros, kék, fehér, fekete, arany) mellett 
egyedi RAL színekben is gyártatható - nagykereskedelmi 
mennyiségben.

Európai gyárban szerelt és csomagolt típus, erősebb műanyag 
hátlemezzel, így nagyobb formátumú plakátok kihelyezéséhez 
is használható. Nagyobb méretekhez érdemes a vastagabb ke-
retprofillal kérni, ugyanis azoknak erősebb tartása van. A tükrö-
ződésmentes plexi előlap alaptartozék.

Vékonyabb műanyag hátlemezzel rendelkező típus verhetet-
len áron! Kisebb formátumú poszterek kihelyezéséhez ajánljuk. 
Távol-keleti gyártmány, ám minőségben ez gyakorlatilag nem 
jelent kompromisszumot. Vékony műanyag hátlemezzel, és tük-
röződésmentes víztiszta plexi előlappal.

Színes plakátkeretStandard plakátkeretClassic plakátkeret

népszerű

1 év
GARANCIA

> árlista > árlista > árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/classic_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/standard_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/szines-plakatkeret


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

IP53
kültérre is

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / speciális

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

Speciális és formatervezett széles profilokkal rendelkező plakát-
keret, melyeket kialakításuk miatt szorosan egymás mellé is fel-
szerelhet. Beltéri és kültéri kivitelekben is elérhető.

B1 tűzvédelmi besorolású plakátkeret 0,5 mm vastag fém hát-
lemezzel és speciális műanyag előlappal, mely szintén tűzálló mi-
nősítésű. A fém hátlemez miatt akár mágnesekkel is használható.

Szabotázsbiztos plakátkeret, amely közkedvelt megoldás 
közintézmenyekben vagy publikus helyszíneken. Az extra erősre 
szerelt keretprofilokat csak egy speciális műanyag szerszámmal 
lehet felnyitni, így illetéktelenek nem férnek a plakátokhoz.

acél hátlemez tűzálló előlap B1 tűzvédelmi 
besorolás

krómozott, 
lekerekített sarokkal

gérbevágott 
(szögletes)  sarokkal

a keret csak 
szerszámmal nyitható

magas esztétikájú
speciális, széles 

keretprofil

plexi előlap a beltéri 
keretekhez

vízálló plakát tasak a 
kültéri keretekhez

Profil
37 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Előlap
plexi előlap,
plakát tasak

Profil
25 mm
32 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Előlap
B1 tűzálló 
plexi előlap

Profil
32 mm

Sarok
kerek
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, B1

Előlap
plexi előlap

Compasso plakátkeretTűzálló plakátkeretBiztonsági plakátkeret

> árlista > árlista > árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/biztonsagi-plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/tuzallo-plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/compasso-plakatkeret


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / kétoldalas

Rögzítés:
térbe lógatással: sodronyos 
függesztőszettet ajánlunk a 
belógatáshoz

Rögzítés:
térbe lógatással: sodronyos 
függesztőszettet ajánlunk a 
belógatáshoz

2 db akasztófül 
minden keretnek

 a felső oldalára 
van szerelve

A négy oldalt felnyitható profilokkal rendelkező hagyományos 
plakátkeret kétoldalas verziója. Álló formátumban használható, 
felső oldalon akasztófülekkel szerelve.

Profil
25 mm

Sarok
kerek
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, B1, B2

Előlap
plexi előlap 
mindkét 
oldalon

2 db szemes csavar 
felszerelve minden 

keret tetejére

plakát becsúsztatása 
felülről

Álló formátumú plakátok kihelyezéshez használható kétoldalas 
poszterkeret, amelybe felülről kell a plakátokat belecsúsztatni. 
Üzletbelsők, vagy bevásárlóközpontok ideális kiegészítője, 
de kirakatokba lógatva is kedvelt reklámmegoldás.

Profil
25 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A1, B1, B2

Előlap
plexi előlap
mindkét 
oldalon

Kétoldalas plakátkeret - StandardKétoldalas plakátkeret - Becsúsztatós

Akár naponta váltogatható 
kirakat dekoráció

> árlista > árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/ketoldalas_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/ketoldalas-standard-plakatkeret


15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / hasznos kiegészítők

Számos pótalkatrész, és hasznos kiegészítő közül 
válogathat kedvére, amelyekkel feldobhatja a 
hagyományos plakátkereteit.

Gondolkodjon rendszerben, és szerezzen 
be több féle kiegészítőt is, amikkel sikeres 
reklámkampányt készíthet!

Plakát tasak

Méretek
A1, A2, A3, A4, B1, B2

Lezárható, boríték szerű műanyag tasak, amelybe a 
plakátot kell belehelyezni, így azok védve lesznek a 
nedvességtől.

Krétapanel

Méretek
A0, A1, A2, B1, B2

Hagyományos porkrétával, vagy akár folyékony 
krétafilcekkel is írható fekete panel, amit nyomtatott  
plakát helyett használhat gyors üzenésre.

Plexi előlap

Méretek
A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2

Kipattintható plakátkeretekhez tükröződésmentes 
plexi előlap, amely megvédik a plakátot a 
koszolódástól.

Plakátkeret akasztó

Plakátkeretek hátoldalára helyezhető akasztóval a 
keretek kihelyezése mégrugalmasabb!

Sodronyos függesztőszett

Acél sodrony és akasztók: a befüggesztésnél mindig a 
biztonságra törekedjen!

> VILÁGÍTÓKERETEK

> PLAKÁT ÁLLVÁNYOK

Elveszett? Megsérült? Nem elég?

> árlista

> árlista > árlista

> árlista

> árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vilagito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakattarto-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakattarto-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vilagito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakattarto-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plakatkeret-rogzito
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plakatkeret-rogzito
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plakat-tasak
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/kretapanel
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plexi-elolap


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / plakátsín, bannersín

vastagabb 
molinókhoz

szálcsiszolt 
alumínium, 
erős profil

műanyag 
akasztókkal

csúszásgátló 
gumiszalaggal

felnyitható 
alumínium profil

műanyag 
akasztókkal

Rögzítés:
térbe lógatással: sodronyos 
függesztőszettet ajánlunk a 
belógatáshoz

Rögzítés:
térbe lógatással: sodronyos 
függesztőszettet ajánlunk a 
belógatáshoz

Nagyobb formátumhoz, és vastagabb molinó anyagokhoz 
ajánlott erős alumínium profil, amely a nyomat alsó és felső 
oldalára rögzíthető. Műanyag végzárókkal és 2 db akasztóval 
szállítjuk.

Kisebb formátumú papírplakátok kihelyezéséhez használ-
ható tapadást segítő gumival bélelt plakátsín. Egy sín tartal-
mazza a plakátra helyezhető alsó és felső profilt, valamint a kettő 
darab akasztót és végzárókat.

Profil
25 mm

Sarok
-

Színek Méretek
min: 50 cm
max: 180 cm

Akasztók
2db

Profil
25 mm

Sarok
-

Színek Méretek
min: 30 cm
max: 100 cm

Akasztók
2 db

BannersínPlakátsín

Ha a szabvány plakát méretektől eltérne, 
ideális választás a plakátsín vagy bannersín, 

hiszen a plakát szélességére szabható!

népszerű

> árlista > árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/plakatsin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/bannersin


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / kirakatokba

Profil
25 mm

Sarok
kerek
szögletes

Színek Méretek
A1, A2, A3, 
A4, A5, A6

Előlap
víztiszta PVC

méretétől függően 
alulról, vagy

oldalról nyitható 
víztiszta előlap

üvegre vagy 
bútorlapra 

tapasztható

Rögzítés:
hátoldalon nyom nélkül 
visszaszedhető ragasztóval 
előkészítve

Víztiszta PVC lapból készült, mágneses széllel rendelkező keret, 
melyet üvegre ragasztva akár kétoldalas plakát kihelyezéshez 
is használhat. Irodaházakban kedvelt megoldás, hiszen a lapok 
behelyezése egy mozdulat. A hátoldalon víztiszta ragasztóval, 
felhelyezésre kész!

Profil
26 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, B1, B2

Előlap
plexi előlap

Profil
12 mm

Sarok
kerekített

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Akasztók
2 db

üvegre ragasztható 
elegáns alumínium 

keret

a plakátohoz csak 
az ütlet belsejéből 

férhetnek hozzá

Speciális profilú, kirakatüvegre ragasztható felnyitható, ele-
gáns alumínium plakátkeret, mellyel kétoldalon is kommunikál-
hat! A kirakat plakátkereteket erős kétoldalas ragasztóval előké-
szítve adjuk át.

A legolcsóbb megoldás plakátkihelyezésre! A vékony alu ke-
ret belsejébe a plakátokat csipesszel lehet rögzíteni. Ideális kira-
katdekoráció, és közkedvelt poszterkeret országos kirakati kam-
pányoknál is. Kétoldalas plakáttal is használható.

műanyag akasztója 
damillal rögzíthető

Rögzítés:
kétoldalas ragasztóval a 
kirakatüvegre

Rögzítés:
belógatva damillal, vagy 
tapadókorongokkal

Kirakati plakátkeretPlakát feszítőkeret Mágneses tapadózseb

> árlista > árlista > árlista

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/plakat-feszitokeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/kirakati_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/magneses-tapadozseb


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista> árlista

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / speciális kihelyezés

Keret
16 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A3, A4, A5

Előlap
víztiszta PVC

A víztiszta PVC-ből készült tapadókeret frontoldala színes keret-
tel, míg hátoldala mágnessel felszerelt: fém felületekre tapaszt-
ható, így ideális írótáblák, öltözőszekrények, vagy gyárak-
ban a gépek oldalára tapasztva.

vékony mágneses 
keret vidám 
színekben

Rögzítés:
mágnesen rögzíthető fém 
felületekre

Keret
6 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A3, A4

Előlap
PVC előlap

Az elegáns Deskwindo az egyik leghasznosabb POS plakátkeret, 
amit előszeretettel alkalmaznak ügyfélszolgálatokon árlista 
vagy akciók közlésére, miközben író-alátétként is segíti a vásár-
lókat. Pénztálca helyett is ajánljuk minden üzletbe!

ellenálló víztiszta 
PVC fedlap

csúszásgátló 
barázdák

Rögzítés:
asztalra helyezhető

Rögzítés:
keret aljára előkészített kátoldalas 
ragasztóval

a plakátokhoz 
a gumitömítés 

mögött férhet hozzá

a keret alja asztalra 
ragasztható

műanyag belső 
hátlemez és plexi 

előlapok

Fekvő formátumú plakátokhoz. Asztalra ragasztható talppal, és 
oldalról becsúsztatható plakátokkal kommunikálhat akár kétol-
dalon is! Recepciókon, benzinkutakon is évek óta használt 
plakátkeret.

Profil
20 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A3, A4

Előlap
plexi előlap
mindkét 
oldalon

Mágneses tapadókeretDeskwindoAsztali plakátkeret (kétoldalas)

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/magneses-tapadokeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/deskwindo
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/asztali-plakatkeret


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista > vitrinek> árlista

Zárható vitrinjeink évek óta a 
közintézmények kedvence. 

Nézze meg a teljes kínálatunk!

15 éve  a displaygyártás szakértőjePLAKÁTKERET / vitrinek

Egyéb vitrinek

Zárható vitrinjeink között számos extrát megtalál: parafa vagy 
fém hátlemez, ütésálló vagy biztonsági üveg előlap, beépített 
LED világítás, logózható fejléc, lebetonozható tartóoszlopok: 
akár óriási, ~ 200 x 100 cm méretben!

Kültéri plakáttartó vitrin

A megnövelt belső tér a jobb szellőzést biztosítja, míg a gumitö-
mítés kint tartja a vizet: a kültéri plakátvitrin fém hátlemeze nem 
csak mágnesezhető, de táblafilccel is írható, törölhető, mint egy 
írótábla.

Profil
53 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Előlap
3mm plexi, 
vagy 
polikarbonát

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

műanyag vagy 
fém hátlemezzel is 

rendelhető

gumitömítés a 
vízálló kivitelért

kulccsal zárható, 
 2 db kulccsal 

szállítjuk

Rögzítés:
rejtett csavarozással a profil alatt

szálcsiszolt 
alumínium, oldalra 

nyíló ajtó

kulccsal zárható 2 db kulccsal 
szállítjuk

Műanyag hátlemezzel és polikarbonát ajtóval. A kulccsal zárható 
vitrinben biztonságban tudhatja a plakátját beltéren: legyen az 
bármilyen forgalmas helyszín, a plakátvitrinjeinkre számíthat!

Keret
37 mm

Sarok
szögletes

Színek Méretek
A0, A1, A2, 
A3, A4, B1, 
B2

Előlap
polikarbonát

Beltéri plakáttartó vitrin

zárható zárható

több, mint

10 
féle vitrin

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/kulteri-plakattarto-vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/belteri-plakattarto-vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin


15 éve  a displaygyártás szakértője

Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42. 
Telefon: +36 (1) 783 53 55    info@reklameszkoz.hu    www.reklameszkoz.hu

MI MINDENT TALÁL KÍNÁLATUNKBAN?


